
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 13. Одлуке о уређивању и 
одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист Града Ниша", број 
89/2005– пречишћен текст и 38/2010), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 23.10. 2020. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма рада дежурне 
службе за 2020. годину број 1-1234/1 од 10.06.2020. године, који је донео 
Надзорни одбор ЈКП ''Горица'' Ниш. 

 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Горица" Ниш, 
Градској управи Града Ниша - Служби начелника, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије. 

 
 
 

Број:  837-5/2020-03 
 
У Нишу, 23.10. 2020. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

      ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 
 Драгана Сотировски 

 
 

 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Надзорни одбор ЈКП "Горица" Ниш донео је  Програм о изменама 

Програма рада дежурне службе за 2020. годину број 1-1234/1 од 10.06.2020. 
године и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности 
Градског већа Града Ниша. 
 Правни основ за доношење Програма садржан је у одредбама члана 13. 
Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању (''Службени лист 
Града Ниша'', број 89/2005– пречишћен текст и 38/2010), којом се дефинише и 
обавеза предузећа да има службу за превоз покојника, која ће интервенисати 
по позиву Министарства унутрашњих послова и дежурног  истражног судије 
надлежног суда у случајевима задесне смрти на јавном месту, убиства, 
самоубиства, саобраћајне несреће и другим случајевима када процене органи 
по чијем позиву се интервенише, те да се том приликом врши и асанацијa 
терена. 
 Програмом се увећава обим послова Дежурне службе, и у складу са 
наведеним и номинални износ опредељен за рад службе, све почев од маја 
2020. године, те се укупно опредељена средства за наведене намене у 2020. 
години сада планирају у износу од 32.568.052,70 динара са ПДВ. 

Имајући у виду да су средства за реализацију Програма планирана 
буџетом Града Ниша, прибављено је и мишљење Секретаријата за финансије 
број 11-773/2020 од 19.06.2020. године.  
 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је,  
разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и израдио нацрт решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
                         ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

              
 СЕКРЕТАР 

 
 

Снежана Јовановић 
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